
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU 
„NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ROKU” 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU 

 
Tytuł „Najlepszego Absolwenta Roku” przyznaje się wybitnym 

absolwentom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, wykazali się aktywną 
postawą i zaangażowaniem w życie szkoły. Cechuje ich wysoka kultura, są 
koleżeńscy i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. 

Intencją Konkursu jest promowanie wśród uczniów twórczej i aktywnej 
postawy życiowej, rzetelnej i systematycznej pracy, dążenia do samorozwoju i 
osiągania wyróżniających wyników w nauce. 

 

1. Tytuł „Najlepszego Absolwenta Roku” przyznaje kapituła w składzie: 
 

 Rzecznik Praw Ucznia jako przewodniczący, 

 wychowawcy klas VIII PSP nr 19. 
 

2. O nominację do tytułu „Najlepszego Absolwenta Roku” ubiegać się 
mogą uczniowie, którzy  
 mają ocenę wzorową lub bardzo dobrą zachowania (ocena z I semestru) oraz 

w klasie VI i VII  otrzymali promocję z wyróżnieniem.  
oraz 

 reprezentowali szkołę w konkursach i turniejach przedmiotowych na szczeblu 
międzyszkolnym i wojewódzkim. 

 
Dodatkowo punkty mogą być przyznane za uznaną pracę społeczną (wolontariat, praca 
w SU potwierdzona przez opiekuna, udział w akcjach na rzecz szkoły i środowiska 
lokalnego) lub wybitne osiągnięcia artystyczne potwierdzone przez opiekuna. 
 

3. Nominacje. 
Uczniów nominuje wychowawca klasy na miesiąc przed końcem roku szkolnego, 
a zatwierdza kapituła. 

 

4. Tytuł „Najlepszego Absolwenta Roku” przyznaje się uczniom spośród 
nominowanych, przeliczając spełnienie poszczególnych warunków na 
punkty: 

 

a) średnia roczna z przedmiotów w klasie VIII: 
 

4,75 – 4,99 1 pkt. 
5,00 – 5,25 2 pkt. 
5,26 – 5,50 3 pkt. 
5,51 – 5,75 4 pkt. 
5,76 – 6,00 5 pkt. 



b) zachowanie na świadectwie ukończenia szkoły: 
wzorowe 3 pkt. 

c) wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego 
egzamin z języka polskiego i matematyki: 

od 75% do 79%  1 punkt 
od 80% do 84%  2 punkty 
od 85% do 89%  3 punkty 
od 90% do 94%  4 punkty 
od 95% do100%  5 punktów 

egzamin z języka obcego:  
od 85% do 89%  1 punkt 
od 90% do 92%  2 punkty 
od 93% do 95%  3 punkty 
od 96% do 98%  4 punkty 
od 99% do100%  5 punktów 

 
d) reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium: 
etap miejski (międzyszkolny): 
  miejsce I 5 pkt 
  miejsce II 4 pkt 
  miejsce III 3 pkt 
             udział  1 pkt 
etap wojewódzki: 

  laureat 10 pkt 
  finalista 6 pkt 

udział  4 pkt 
 
Punkty z etapu miejskiego i wojewódzkiego są sumowane. 

 
e) reprezentowali szkołę w innych konkursach oraz turniejach międzyszkolnych: 
 
etap miejski (międzyszkolny): 
  miejsce I 3 pkt 
  miejsce II 2 pkt 
  miejsce III 1 pkt 
etap rejonowy, wojewódzki lub ogólnopolski: 

  laureat 8 pkt 
  finalista 5 pkt 

udział  2pkt 
 
Punkty z etapu miejskiego i wyższego są sumowane. 
 

f) w przypadku udziału w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych bez 
etapów pośrednich kapituła przyznaje od 1 do 5 pkt, 

 
g) za działalność społeczną kapituła przyznaje od 1 do 5 pkt, 



 
h) za działalność artystyczną kapituła przyznaje od 1 do 5 pkt. 

 
5. „Najlepszym Absolwentem Roku” zostaje uczeń, który otrzymał ocenę wzorową lub 

bardzo dobrą zachowania i zdobył największą liczbę punktów.    
W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby  punktów, dopuszcza się 
wyłonienie kilku najlepszych absolwentów roku. 
Sytuacje, które nie zostały  uwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane przez 
kapitułę. 

 
 

 
 

 


